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BOLETIM INFORMATIVO DA JUNTA DE SERVIÇOS GERAIS DE 

COMEDORES COMPULSIVOS ANÔNIMOS DO BRASIL 
 

Este boletim tem como objetivo principal informar aos membros, grupos e intergrupos de CCA do Brasil o que 

acontece na JUNCCAB e no CCA como um todo. 

 

Queridos Companheiros e Companheiras! 

Paz e Abstinência! 

 

Sou a Lúcia! Comedora Compulsiva em 

recuperação e abstinente hoje pela graça e 

misericórdia de Deus, meu PS como o 

concebo.  

Cheguei à Irmandade de CCA no ano de 

2001, no mês de fevereiro. A vida floriu, entrei 

em recuperação, fiquei abstinente, encontrei 

uma madrinha, emagreci! Cheguei a usar o 

manequim 42, nem nos "meus mais ardentes 

sonhos" supunha que isso pudesse acontecer. 

Fiquei em lua de mel com a 

programação, junto com companheiros 

valorosos abrimos três novas salas na Zona 

Leste da Capital de São Paulo.  

Eu estava inebriada com a vida com 

CCA, porém... Não apliquei as Tradições na 

minha vida familiar e no convívio com meus 

companheiros de jornada. 

Comecei a me incomodar com a 

recuperação de meus companheiros, queria 

ter o controle, determinar o que cada um 

deveria fazer em relação aos serviços 

prestados, e se algum companheiro não 

acatasse a minha “opinião”, para mim, ele era 

ingrato e não merecia a dádiva da abstinência.  

Em resumo assumi o lugar de Deus 

dentro da Irmandade, como se já não bastasse 

o controle que queria ter com minha família.  

Dessa maneira, não construí um 

alicerce na rocha das Tradições, construí um 

montinho na areia, e na primeira chuvarada 

forte tudo ruiu.  

O encanto acabou veio a separação 

litigiosa, as brigas normais nessa situação. 

Despenquei... e voltei ao meu fundo de poço.  

Foram longos sete anos de 

afastamento, sete anos de miséria física, 

emocional e espiritual. As dores do comer 

compulsivo e as misérias que ele traz foram 

muito mais doloridas, porque diferentemente 

de quando cheguei, agora, conhecia o outro 

lado, sabia que existia vida em abundância 

fora do comer compulsivo.  

Por fim, depois de muito relutar 

consegui voltar, não foi fácil, posso até dizer 

que foi humanamente impossível, não fui eu 

que voltei com minhas próprias pernas, fui 

literalmente carregada por meu PS. Por mim, 

estaria ainda afundando no mais fundo do 

poço.  

Recebi a dádiva da abstinência 

novamente no dia 4 de fevereiro de 2005, fui 

abençoada, estou em franca recuperação. 

Costumo dizer em minhas partilhas que 

não há como agradecer essa benção, por mais 

que eu tente. Jamais conseguirei devolver nem 

a metade do muito que tenho até aqui 

recebido. 

A prestação de serviço representa a minha 

gratidão a Irmandade e não a recuperação 

como eu pensava, o serviço pra mim hoje é 

gratidão, e gratidão é muito pessoal, gratidão 

é sentimento. 

Fui eleita a Coordenação da JUNCAAB na 

última Assembleia CCA 2019. Naquele dia de 

setembro já amanheci sentindo um misto de 

alegria e ansiedade muito grande, minha 

vontade era de chorar, de abraçar meus 

companheiros e agradecer, meu coração 

estava em festa. No momento da "chamada", 

ainda hesitei e meu PS novamente me 

empurrou da cadeira e disse: Vai. 



   

INFOJUNCCAB BIMESTRAL – JANEIRO/2020 
 
 
  

                                                                 www.comedorescompulsivos.org.br  
junccab@comedorescompulsivos.org.br  

Eu não sei o que Ele espera de mim, quais 

são Seus planos. Só me entrego a Sua vontade. 

Sei que tenho muito que aprender e um longo 

caminho a percorrer para me capacitar 

adequadamente a tão importante função. 

Para isso, mais uma vez, confio no PS. 

Colocando-me a disposição com boa vontade e 

muito amor transbordando no coração. 

Estão juntas comigo nessa valorosa 

prestação de serviço as Companheiras Lena, 

Tereza e Thelma.  

Rogo ao PS que nos ampare e que 

possamos estar em sintonia para receber suas 

instruções. 

Em breve também esperamos ampliar 

nosso quadro de servidores, temos ainda os 

cargos de Vice Tesoureiro, Vice Secretário, 

Delegado e Vice Delegado para ser 

preenchido.  

Queremos levar a mensagem, queremos 

levar a nossa Boa Nova, queremos fazer o 

trabalho de Décimo Segundo Passo e levar 

nosso CCA a todos os cantos desse nosso 

imenso Brasil. 

Compromisso de CCA - Estender a mão e 

o coração de CCA a todos que sofrem com o 

comer compulsivo. 

O Ano de 2020 o CCA comemora 60 anos 

e é uma honra poder participar dessa grande 

festa. 

Agradeço imensamente à antiga equipe da 

Junta pelo excelente trabalho realizado e pela 

disponibilidade de nos ajudar ao nos passar 

tão importante missão.  

Enfim, eu e minhas companheiras na 

JUNCCAB contamos com as mãos de todos os 

nossos companheiros e agradecemos 

imensamente a confiança depositada em nós. 

Gratidão a todos. 

Termino com a nossa Oração da Unidade, 

a Promessa de CCA... 
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RELATÓRIO DAS FINANÇAS E SALDO DEZ/19  GESTÃO 2018/2019 
 

Estamos apresentando o resumo final das 

finanças da gestão dos anos 2018 e 2019. 

Algumas observações: 

O saldo de dez/17 era de R$ 70.734,95, em 

dez/18 R$ 74.512,97 e dez/19 R$ 90.423,55 (aumento 

de 28%). 

A média das despesas em 2018 foi de R$ 

9.585,41 e em 2019 R$ 11.666,56 (aumento de 22%) 

A média das receitas em 2018 foi de R$ 9.900,24 

e em 2019 R$ 12.992,44 (aumento de 31%) 

Em 2018 a receita foi maior que a despesa em 

3,3% e em 2019 a receita foi maior que a despesa 

em 11,4% e isso significa que a JUNCCAB está 

superavitária. Melhorou o saldo entre receita e 

despesa em 45% de 2019 comparado com 2018.  

A média da DESPESA da JUNCCAB ficou 

entre 9,6 mil em 2018 e 11,7 mil em 2019, tendo 

aumentado 22%. As despesas do escritório 

diminuíram 36%, a despesa com terceiros (auxiliar 

e contabilidade) aumentou 39%, as despesas com 

Literatura e Lifeline diminuíram respectivamente 

20 e 15%. Os gastos com servidores aumentaram 

39% e as despesas com eventos aumentaram, mas 

houve contrapartida. 

A média da RECEITA da JUNCCAB ficou 

entre 9,9 mil em 2018 e 13,0 mil em 2019, tendo 

aumentando consideravelmente (31% contra 22% 

da despesa). As contribuições continuaram as 

mesmas. A Literatura e Lifeline venderam um 

pouco menos, respectivamente 10 e 33%, 

confirmando a forte crise financeira nacional. Mas 

o ponto positivo e que aumentou duas vezes (100%) 

foi a receita de eventos. 

Com o advento dos Fundos da JUNCCAB a 

partir de OUT/2018 (após a Assembleia), 

terminamos o ano de 2018 com R$ 9.964,11 (de out 

a dez/2018) de reserva nos Fundos e no ano de 2019 

(12 meses) com R$ 26.405,53. A regra é reservar 

aos Fundos uma certa porcentagem para cada um, 

SEMPRE QUE O SALDO MENSAL FOR 

POSITIVO. Apresentamos no final um extrato de 

agosto a dezembro/2019, mas no arquivo Excel tem 

desde out/2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 

SALDO ANTERIOR DEZ 2017 70.734,95 DEZ 2018 74.512,97

MÊS
MÉDIA 

1ºSEM18

MÉDIA 

2ºSEM18

MÉDIA      

2018
TOTAL CÓD.

MÉDIA 

1ºSEM19

MÉDIA 

2ºSEM18

MÉDIA      

2019
TOTAL

MÉDIA MÊS 

2018-2019

DESPESAS

DESP. ESCRIT. 3.818,02 3.836,92 3.827,47 45.929,62 D1 2.435,43 2.489,61 2.462,52 29.550,21 3.144,99

TERCEIRIZADOS 1.768,33 1.866,67 1.817,50 21.810,00 D2 2.618,88 2.441,67 2.530,27 30.363,27 2.173,89

DESP. LITERATURA 1.585,63 1.059,00 1.322,31 15.867,75 D3 1.261,48 841,92 1.051,70 12.620,36 1.187,00

DESP. LIFELINE 227,40 461,75 344,57 4.134,87 D4 389,64 200,74 295,19 3.542,26 319,88

DESP. 7a. TRADIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 D5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIAGENS 131,67 170,00 150,83 1.810,00 D6 96,65 321,87 209,26 2.511,10 180,05

EVENTOS 267,33 2.547,64 1.407,48 16.889,81 D7 5.167,94 3.947,26 4.557,60 54.691,22 2.982,54

CONTR. ÓRG. SERV. 1.096,67 0,00 548,33 6.580,00 D8 0,00 724,53 362,27 4.347,18 455,30

DESP. BANCÁRIAS 179,00 154,81 166,91 2.002,86 D9 159,80 235,72 197,76 2.373,11 182,33

TOTAL DESPESA 2018/2019 9.074,05 12.527,93 9.585,41 115.024,92 12.129,81 11.203,31 11.666,56 139.998,71 10.625,98

TRANSFERÊNCIAS 31.314,89 4.773,33 18.044,11 216.529,35 SC 4.736,10 2.842,14 3.789,12 45.469,43

MOVIMENTAÇÃO TOTAL 40.388,94 14.870,11 27.629,52 331.554,27 16.865,91 14.045,45 15.455,68 185.468,14

RECEITAS

CONTRIBUIÇÃO 2.954,65 2.910,30 2.932,47 35.189,68 R1 2.855,12 3.013,49 2.934,30 35.211,61 2.933,39

REC. LITERATURA 3.182,03 2.208,54 2.695,29 32.343,42 R2 2.494,58 2.388,81 2.441,70 29.300,36 2.568,49

REC. LIFELINE 352,54 337,00 344,77 4.137,24 R3 206,33 256,93 231,63 2.779,60 288,20

REC. EVENTOS 3.157,33 3.263,60 3.210,46 38.525,56 R4 10.578,09 2.508,23 6.543,16 78.517,92 4.876,81

APLIC. FINANCEIRAS 201,51 200,07 200,79 2.409,43 R5 239,21 229,38 234,29 2.811,53 217,54

OUTRAS RECEITAS 829,16 203,78 516,47 6.197,60 R6 939,21 275,50 607,36 7.288,27 561,91

TOTAL RECEITA 2018/2019 10.677,21 11.453,71 9.900,24 118.802,93 17.312,54 8.672,34 12.992,44 155.909,29 11.446,34

TRANSFERÊNCIAS 31.314,89 4.773,33 18.044,11 216.529,35 SC 4.736,10 2.842,14 3.789,12 45.469,43

MOVIMENTAÇÃO TOTAL 41.992,10 13.896,62 27.944,36 335.332,28 22.048,64 11.514,48 16.781,56 201.378,72

SALDO ATUAL DEZ 2018 74.512,97 DEZ 2019 90.423,55 82.468,26

FUNDO DE RESERVA 48.000,00 - - - 48.000,00 4.000,00

ROYALTIES 296,55 - - - 2.200,77 104,05

FUNDOS JUNCCAB 9.964,11 - - - 26.405,53 1.515,40

INSCRIÇÕES EVENTOS 0,00 - - - 0,00 0,00

SALDO DISPONÍVEL DEZ 2018 16.252,30 - - DEZ 2019 13.817,25 15.034,78
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RELATÓRIO DO MOVIMENTO DA LITERATURA E CÁLCULO DO TEMPO DE 
ESTOQUE DEZ/2019 

Sobre a contagem do estoque: 
A contagem do estoque de literatura iniciou-se 

no final da gestão 2016-2017 (comp. Adriana), que 
entregou os seguintes valores: Total: 34.545 
unidades (dez/17), além do total de cada peça de 
literatura. 

A partir destes valores levantados em dez/2017, 
instituímos uma planilha Excel, em que a literatura 
tem controle semanal, dia a dia, tanto as entradas 
como as saídas, vendas em eventos e saldos de cada 
peça. 

No final de 2018, através deste controle, chegou-
se a um total de 40.580 peças e novamente 
procedeu-se à contagem (dez/18), que chegou ao 
número de 40.529 peças, ficando um déficit de 51 

(cinquenta) peças. Este déficit deve ser de vendas 
que não foram apontadas, ou doações, etc. 

No final de 2019, através deste controle na 
planilha excel, chegou-se a um total de 35.269 peças 
e novamente procedeu-se à contagem (dez/19), que 
chegou ao número de 35.079 peças, ficando um 
déficit de 190 (cento e noventa) peças. Este déficit 
deve ser pelos mesmos motivos citados acima. 

Daí a importância do controle, para que a cada 
contagem, os números se aproximem o mais possível 
dos valores da planilha Excel de controle.  

Abaixo temos um resumo da planilha que está 
apresentada a seguir (ver também o arquivo 
CONTROLE DE ESTOQUE 2019). 
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Sobre a produção de literatura: 
No ano de 2017 tivemos a inclusão das seguintes peças e quantidades: 

974 Caderno de Estudos do Para Hoje 1.000 

996 Caderno de Estudo do Vozes 1.000 

437 Coloco minhas mãos nas suas (Cartão)  1.000 

986 Vozes de Recuperação (Uma leitura diária)   1.000 

Também foram trazidas as seguintes peças, estocadas em MG: 
990 Os Doze Passos e as Doze Tradições de CCA  12/12 500 

998 Para Além dos nossos mais ardentes sonhos (Livro) 442 

984 Para Hoje (Livro)  1.066 

No ano de 2018 foram traduzidas e impressas as peças: 
755 15 Perguntas                           (RELANÇAMENTO EM PAPEL) 1.000 

230 As Doze Tradições de CCA                                   (NOVA) 1.000 

190 Bem-vindo de Volta                                                (NOVA) 1.000 

992 Caderno de Estudos dos 12 Passos de CCA 200 

974 Caderno de Estudos do Para Hoje 1.000 

996 Caderno de Estudo do Vozes 1.000 

400 CCAs em Recaída                                                  (NOVA) 1.000 

437 Coloco minhas mãos nas suas (Cartão)  1.000 

330 Os 12 Conceitos de CCA                                       (NOVA) 1.000 

240 Para a Família do Comedor Compulsivo                (NOVA) 1.000 

270 Para o Recém Chegado                                        (NOVA) 1.000 

170 Perguntas e Respostas                                          (NOVA) 1.000 

180 Se Deus falasse ao CCA                                        (NOVA) 1.000 

802 Sétima Tradição de CCA     (REVISADO - PREÇO DE CUSTO) 1.000 

265 Uma Solução Comum: Diversidade e Recuperação  (LANÇAM.) 1.000 

200 Um Guia para Padrinhos                                        (NOVA) 1.000 

986 Vozes de Recuperação (Uma leitura diária)   1.000 

301 Cartão de Mesa (Orações) Tamanho P 32 

302 Cartão de Mesa (Orações) Tamanho G 90 

303 Cartão de Mesa (Anonimato-Compromisso) Tamanho P 20 

304 Cartão de Mesa (Anonimato-Compromisso) Tamanho G 92 
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A literatura é um importante instrumento de 
recuperação. 

“Muitos membros de CCA percebem que, quando lida diariamente, a literatura fortalece mais 
vivência dos doze passos.” Folheto os Instrumentos de Recuperação – CCA. 

 

Sobre o tempo de estoque: 
Das 44 (quarenta e quatro) peças de literatura (excluindo PDFs, cartões e fichas), temos: 

 11 com tempo de estoque para mais de 10 (dez anos) – preferenciais para fazer promoções 

 12 tem estoque entre 5 e 10 anos – estoque alto (algum pode ter desconto) 

 8 entre 3 e 5 anos – estoque alto, mas num limite aceitável 

 6 entre 2 e 3 anos – estoque ainda suficiente 

 5 tem tempo de estoque menor que 2 anos – literaturas a serem priorizadas para reimpressão. 

 2 peças estão ESGOTADAS e serão lançadas em março/2020 (Convenção RJ) 
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CÓDIGO NOME DA LITERATURA
MÉDIA 

VENDAS 

MÊS

CONTAGEM 

DEZ 2019

TEMPO 

ESTOQUE 

DEZ/19

TEMPO 

ESTOQUE 

DEZ/19

OBSERVAÇÕES

DEZEMBRO 2019 ANO 2019 DEZ/2019 POR MÊS POR ANO

200 Um Guia para Padrinhos   2,8 855 301,8 25,1

802 Sétima Tradição de CCA 3,0 897 299,0 24,9

430 Um dia de cada vez (Oração da Serenidade) 4,4 1.241 281,0 23,4 TEMPO DE

240 Para a Família do Comedor Compulsivo  3,2 841 265,6 22,1 ESTOQUE

230 As Doze Tradições de CCA 3,3 755 226,5 18,9 MAIOR

485 Manual do 12º Passo da Irmandade 2,2 466 215,1 17,9 QUE 

400 CCAs em Recaída 4,1 825 202,0 16,8 10 ANOS

170 Perguntas e Respostas 4,2 797 191,3 15,9

180 Se Deus falasse ao CCA   4,3 812 187,4 15,6

437 Coloco minhas mãos nas suas (Cartão) 2,7 481 180,4 15,0

265 Uma Solução Comum: Diversidade e Recuperação (set/2018) 5,3 800 152,4 12,7

330 Os 12 Conceitos de CCA 6,6 781 118,6 9,9

980 Comedores Compulsivos Anônimos (Livro Marron) 13,9 1.500 107,8 9,0

220 Apadrinhando através de 12 Passos (1903+1896 Anexos) 14,8 1.560 105,2 8,8 TEMPO DE

280 Para os adolescentes 15,7 1.637 104,5 8,7 ESTOQUE

751 Sobre CCA 12,3 1.268 103,5 8,6 ENTRE 

190 Bem-vindo de Volta 7,4 767 103,4 8,6 5 E 10 ANOS

300 Você alcançou o peso desejado, e agora? 12,9 1.111 86,0 7,2

195 E se não acredito em Deus? 15,8 1.290 81,5 6,8

753 Apresentando CCA para profissionais da saúde 5,8 475 81,4 6,8

141 Um compromisso com a abstinência 20,4 1.595 78,1 6,5

130 Um programa de recuperação 3,7 285 77,7 6,5

105 Lista de Verificção de Recuperação 3,3 239 73,5 6,1

120 Manual CCA de Membros, Grupos e Intergrupos (mar/2019) 6,6 441 67,3 5,6

290 Damos boas vindas aos homens que desejam parar de comer compulsivamente 15,7 1.051 67,1 5,6 TEMPO DE

998 Para Além dos nosso mais ardentes sonhos (Livro) 4,4 295 66,8 5,6 ESTOQUE

140 Dignidade de Escolha - exemplos de planos alimentares 41,2 2.488 60,4 5,0 ENTRE 

976 Um Novo Começo (Livro) 4,5 263 58,4 4,9 3 E 5 ANOS

986 Vozes de Recuperação (Uma leitura diária)  11,2 652 58,4 4,9

145 Um plano alimentar 19,6 1.053 53,8 4,5

996 Caderno de Estudo do Vozes 8,4 422 50,1 4,2

974 Caderno de Estudos do Para Hoje 9,6 399 41,6 3,5

984 Para Hoje (Livro) 14,0 561 40,1 3,3 TEMPO DE

410 Só por hoje 14,2 542 38,3 3,2 ESTOQUE

755 15 Perguntas                           (RELANÇAMENTO EM PAPEL) 3,5 771 31,0 2,6 ENTRE 

160 Os instrumentos de recuperação 41,8 1.255 30,1 2,5 2 E 3 ANOS

994 Abstinência (Livro) 24,1 655 27,2 2,3

435 Lembretes de bolso para membros de CCA 24,2 555 23,0 1,9

150 Antes de dar aquela primeira mordida compulsiva, lembre-se que... 19,4 423 21,8 1,8 TEMPO DE

270 Para o Recém Chegado   21,9 386 17,6 1,5 ESTOQUE

725 Kit Anorexia e Bulimia (ago/2019) 10,0 55 5,5 0,5 MENOR QUE 2 ANOS

992 Caderno de Estudos dos 12 Passos de CCA 12,7 48 3,8 0,3

960 Manual de Workshop de Estudo dos Passos (ago/2019)    12,0 2 0,2 0,0 ESGO-

990 Os Doze Passos e as Doze Tradições de CCA  12/12 20,5 0 0,0 0,0 TADOS

992 Caderno de Estudos dos 12 Passos de CCA (PDF dez/19) 4,0

990 Os Doze Passos e as Doze Tradições de CCA  12/12 (DEZ/19) 11,0

982 Lifeline Sampler em PDF         (lançamento mar/2019) 5,0 VENDIDOS 45 PDFS

301 Cartão de Mesa (Orações) Tamanho P 0,5 23 46,0 3,8

302 Cartão de Mesa (Orações) Tamanho G 0,1 45 540,0 45,0 TEMPO DE

303 Cartão de Mesa (Anonimato-Compromisso) Tamanho P 0,2 11 66,0 5,5 ESTOQUE

304 Cartão de Mesa (Anonimato-Compromisso) Tamanho G 0,6 56 96,0 8,0 SUFICIENTE

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Branca-até 3 meses) 10,1 465 46,1 3,8

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Amarela -de 3 m a 1 ano) 3,5 203 58,0 4,8

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Verde - de 1 a 3 anos) 1,5 93 62,0 5,2 TEMPO DE

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Azul - de 3 a 5 anos) 1,6 69 43,6 3,6 ESTOQUE

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Vermelha - de 5 a 8 anos) 1,4 235 165,9 13,8 SUFICIENTE

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Rosa - de 8 a 10 anos) 0,6 50 85,7 7,1

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Marron - de 10 a 15 anos) 0,1 54 648,0 54,0

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Roxa - de 15 a 20 anos) 1,2 22 18,9 1,6

34 Fichas de tempo de permanência em CCA (Prata - acima de 20 anos) 0,3 158 474,0 39,5

TOTAL ANO 2019 35.079
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CAMPANHA 65 – UM MOVIMENTO ESPIRITUAL

O folheto sobre a Sétima Tradição pág. 1 diz: “A maneira mais comum

pela qual contribuímos como membros, é doando nas reuniões de CCA. A

contribuição sugerida é de U$3,00 (R$12,00)”. Já no Boletim de notícias

do WSO de abril de 2019, é sugerida uma contribuição de U$5,00

(R$20,00), mas doamos de acordo com a nossa gratidão e nossas

possibilidades.

A SÉTIMA TRADIÇÃO É ESPIRITUAL

JUNTOS CONSEGUIMOS! VAMOS ADERIR À 65

Contribuições somente na conta da JUNCCAB, 

Banco do Brasil (001) Agência 2860-6, 

Conta Corrente  19179-5 CNPJ 00507 0400/0001-24. 

Comprovantes pelo 

email junccab@comedorescompulsivos.org.br
 

 

 

 

                           
               Quando a borboleta está pronta, 
            ela rompe o casulo e libera as asas. 
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HISTÓRIAS DOS GRUPOS DE CCA 
 

Aprendendo sobre as Tradições na prática 

Quando cheguei a CCA fiquei muito 

focada no trabalho dos Passos. Normal, porque 

afinal de contas os Passos sou eu, ali tem meu 

DNA completo de comedora compulsiva. Então 

trabalhei de forma destemida os princípios dos 

Passos, buscando inseri-los em todas as áreas da 

minha vida, como a literatura sugere. Contudo, o 

estudo das Tradições não era tão profundo. Na 

verdade, eu não sabia como colocar os princípios 

espirituais das Tradições na minha vida. Ouvia 

os veteranos dizerem que o que “quebra grupo, o 

que faz o grupo fechar é quebra de Tradição”, 

mas não entendia a grandiosidade desta questão. 

Em 2006, já com seis anos de CCA, decidi abrir 

um grupo em Barra Mansa, interior do Estado do 

Rio de Janeiro, onde parte da minha família 

morava. Eu estava no Rio, mas todo final de 

semana pegava um ônibus e ia para lá. Eram 

cinco horas de viagem, ida e volta. Na ocasião, 

minha então madrinha me ajudou a elaborar o 

roteiro, escolher as literaturas que seriam 

estudadas em cada reunião etc. Encontrei um 

local centralizado e ia para a cidade toda sexta de 

noite, pois a reunião acontecia sábado de manhã. 

Barra Mansa nunca tinha tido uma reunião de 

CCA. Tinha grupos de Alcoólicos Anônimos, 

mas não de CCA. Visitei grupos de AA falando 

que a sala estava aberta de CCA, participei de 

programas de rádio falando sobre o grupo e a 

quem CCA se destinava etc. Fiz tudo seguindo 

as diretrizes de Comitês de Informação Pública. 

O grupo começou muito timidamente. Foram 

vários e vários sábados sozinha na sala de CCA, 

que ficava dentro de um posto de atendimento 

social. Em volta da sala sempre tinha gente 

passando e olhando para dentro. Sozinha, eu lia a 

literatura em voz alta, e as pessoas deviam 

pensar que eu era a “louca do centro de 

atendimento”. Mas não me importava. Estava 

abstinente e me sentia fortalecida para fazer este 

trabalho com a ajuda do Poder Superior e da 

minha madrinha. Em várias reuniões fiquei 

sozinha. Mas, às vezes, surgiam alguns “gatos 

pingados”, pessoas que me ouviram falar na 

rádio e iam querendo saber como é “esse negócio 

de emagrecer sem dieta”. As pessoas iam, alguns 

não voltavam, outras vezes participavam de 

umas três reuniões e depois sumiam. É como 

minha madrinha dizia: “CCA é para quem quer, 

e não para quem precisa”. Com uns oito meses 

de sala aberta, uma companheira foi a uma 

reunião. Depois ela voltou e continuou voltando. 

Aí eu já não ficava mais sozinha, éramos duas, e 

para acontecer uma reunião bastam duas pessoas. 

Ainda surgiam aquelas pessoas curiosas, que iam 

e não ficavam. Mas eu e esta companheira 

ficávamos lá, com a porta aberta. A cada semana 

usávamos uma literatura: na primeira semana 

estudávamos o Passo do mês; na segunda 

semana era a vez de estudar a Tradição do mês; 

na terceira e quarta semanas líamos algum 

folheto a escolher – normalmente eram folhetos 

como “Antes de dar a primeira mordida 

compulsiva, lembre-se de que”, “Um 

compromisso com a abstinência”, “Os 

Instrumentos de Recuperação” ou “Um plano 

alimentar”. No mês que tinha cinco semanas, eu 

convidava alguém do Rio para fazer um 

depoimento longo. Sempre teve gente que se 

disponibilizava para ir levar a mensagem. 

Depois, aos poucos, apareceu outra companheira 

de Barra do Piraí.  

Então já éramos três pessoas, e tudo 

seguia bem. Aos poucos o fortalecimento 

espiritual foi crescendo, e já éramos seis 

frequentadoras constantes. Quando o grupo 

completou um ano de existência, uma caravana 

de membros de CCA foi festejar conosco em 

Barra Mansa; teve depoimentos longos, partilhas 

espiritualizadas de muita força, fé e esperança. 

Via o grupo crescendo lentamente, mas tudo 

bem. Eu comecei sendo a coordenadora, mas 

logo que pude fiz a primeira reunião 

administrativa, ainda quando éramos somente 

três pessoas no grupo. Aos poucos fui saindo da 

função central e deixando o novato ter 

responsabilidades, apoiando para que fizéssemos 

rodízio na prestação de serviço. De coordenadora 

fui para secretária, depois tesoureira, depois 

representante de grupo no Intergrupo do Estado 

do Rio, depois fiquei responsável pela literatura. 
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O rodízio na prestação de serviço era uma 

realidade, e eu incentivava que isso acontecesse, 

sempre enfatizando a necessidade de estudar e 

trabalhar as Tradições. Aí minha vida deu uma 

guinada, e perdi o emprego. Resultado: tive que 

avisar à Junta de Serviço que eu não poderia 

mais ir toda semana à reunião, devido à minha 

Sétima Tradição. Só poderia participar de uma 

reunião a cada quinze dias ou uma vez ao mês. 

Como o grupo já estava fortalecido, minha 

madrinha disse da necessidade de abrir mão do 

controle. Resolvi entregar os resultados ao Poder 

Superior, afinal o grupo já tinha mais de dois 

anos de fundação. O grupo continuou de portas 

abertas, mesmo sem minha presença semanal. As 

companheiras tinham inclusive suas próprias 

madrinhas. Estava tudo certo, e fiquei feliz por 

saber que o grupo caminhava com as próprias 

pernas. Sempre acreditei que, como veterana 

(comparada a elas, pois já tinha mais de seis anos 

de programação), deveria dar apoio aos novatos 

sem impor a minha presença. 

O tempo seguiu, o mato cresceu, e certo 

dia voltei ao grupo; cheguei um pouco antes, e 

uma companheira estava vendendo pano de prato 

dentro da sala para uma outra. Ao ver aquilo meu 

coração congelou. Quebra de Tradição na veia, e 

tremi. Falei para ela, amorosamente, que tal 

atitude era quebra de Tradição, e a companheira 

argumentou que não tinha importância porque a 

reunião ainda não tinha começado. Expliquei 

para ela toda a situação; ela, muito a contragosto, 

guardou os paninhos (que eram lindos!) e ficou 

com a cara amarrada durante toda a reunião, não 

me abraçou e saiu rapidamente depois que a 

reunião acabou. Cheguei em casa e logo liguei 

para a minha madrinha; suas palavras sábias me 

entristeceram, mas se comprovou mais tarde o 

quanto ela estava certa. Minha madrinha disse o 

quanto é importante a Décima Tradição quando 

fala que não devemos usar nossos contatos 

íntimos de CCA para fazer campanha em prol de 

assuntos externos ou em proveito próprio. Ela 

lembrou também da Sexta Tradição, que diz: 

“(…) Em nossas reuniões, e se os membros 

colocarem seus números de telefone no caderno 

de reunião somente para serem incomodados por 

telefone para vendas, a mensagem de 

recuperação de CCA logo se perde. (…) Eles 

precisam saber que aqui não há interesses 

paralelos, que não há embuste, nem acionistas 

pedindo que se ganhe mais dinheiro”.  Fiquei 

aflita, querendo impedir que o grupo acabasse, 

mas minha madrinha disse: “Se sua cidade ou 

região tiver crescimento espiritual suficiente para 

ter uma sala de CCA aberta, o grupo passará 

pelas dores do crescimento, mas se manterá 

firme. Se não tiver, as portas serão fechadas”. E 

foi isso o que aconteceu. Sim, porque uma 

quebra de Tradição é um jogo de dominó, em 

que as peças vão caindo lentamente; comete-se 

uma quebra aqui, outra ali, outra acolá. E foi isso 

o que aconteceu, o grupo fechou. Cada sala 

aberta vejo como um ponto de luz. Infelizmente 

a luz se apagou algum tempo depois. Fiquei 

triste, mas hoje acredito que tudo acontece no 

tempo de Deus. Isso tem hora que me irrita 

muito, mas estou no exercício da aceitação de 

saber diferenciar o que posso mudar e o que não 

posso. Hoje sou uma pessoa que lê as Tradições 

com um outro olhar, porque sei da importância 

de cada uma delas na minha vida, dentro e fora 

de CCA. Por isso, se o seu grupo não estuda as 

Tradições, leve a proposta de começar a estudá-

las. Se você quer uma sala aberta, faça este 

trabalho espiritual. Vai ser bom para você, vai 

ser bom para CCA. Pense nisso.  

C. C/RJ 
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